Zdravo, pamet

Nočneam
TEKST: Nika Veger

balet!

kasneje v okviru šolskih krožkov obiskovala košarko, gimnastiko, pevske,
plesne in šah, me je vznemirjenje ob
baletu spremljalo še naprej. Morda sem
ravno zato ob hčerkinem izrazu želje,
da bi plesala balet, planila v akcijo in jo
vpisala v njen prvi krožek.

Prvo uro smo bile
nestrpne vse; punčke,
ki so v ‘nadkičastih’
baletnih opravah tekale
po telovadnici, in mamice,
ki smo opazovale to
srčkano roza gmoto.

B

aletka bom! Najbrž je to želja
vsake petletnice, ki se prebudi,
ko prvič vidi Labodje jezero ali
pa le baletni tutu. Meni se kot
majhni deklici ni izpolnila ...
'Da je Ljubljana predaleč in da me ne
bo vozila', je takrat odgovorila mama in
debata je bila zaključena. Čeprav sem
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S tedni se je evforija umirila in čez
čas smo lahko zopet obiskali uro ter
pogledali, kaj pravzaprav delajo in kaj
so se naučile. Sama sem bila presenečena predvsem nad učiteljico; kako ji
uspe motivirati deset tako majhnih
punčk za, roko na srce, še kar dolgočasno in koncentracijsko zahtevno vadbo? Ogrevanje, oponašanje živalc, ne-

kaj osnovnih baletnih postavitev
... »Krasno, saj ste že prave elegantne
baletke!« smo deklicam aplavdirali ob
koncu ure in te so kar žarele od ponosa.

Potem pa . .
»Ne grem na balet!« se Amalja odloči
nekega sončnega dne, ko bi bilo treba
prekiniti igro s prijateljico. Ker se tudi
meni malo ni ljubilo, prvič prešpricava
uro. Do prihodnjega četrtka to že pozabim, a se zopet zgodi ... »Ne grem na
balet!« Alarm! Kaj pa je zdaj to? »Zakaj
ne?« jo vprašam. »Ker samo učiteljica
govori, kaj bomo počeli.« Aha ... Ker je
Amalja navajena sodelovati pri razvoju
igre (pa tudi komandirati), mi je jasno,
da ji vloga 'poslušaj in sledi' ni preveč
všeč. Zato ji skušam razložiti, da učiteljica vodi igro zato, ker jo pozna najbolje in ker jih lahko le ona nauči, kako
postati pravi plesni labod. Tokrat vžge,
a občutek imam, da njena želja po baletu ni več tako goreča.

te? Po drugi strani pa ima ona vsakokrat krizo, ker je treba iz rok spustiti igračke, in jaz, ker moram spet
spet v avto in jo peljati. Ali moram
vztrajati in jo tako naučiti vztrajnosti? Pogovor s prijateljicami postreže številne odgovore; toliko, kot je
mam, toliko je rešitev; ena bi vztrajala za vsako ceno, druga bi takoj
prenehala vadbo ... Vse se sicer strinjamo, da takšne dileme niso živ
ljenjskega pomena in so le
drobec v odločitvah, ki
jih mora mama pri
vzgoji otroka sprejeti
vsak dan. A vsaj za
potrebe te kolumne
sem si morala razčistiti
sliko, zato sem na kavico
povabila prijateljico, dipl.
univ. psih. Ður ico Šmit.

obveznosti, ki jo bo prenesel tudi
v šolo.

S katerim
krožkom začeti?

V teh zgodnjih letih je ključno, da ločiš
med tem, kaj ti želiš s krožkom dati

Kar slutim, da bo naslednjič spet drama, zato jo
občasno spodbudim, da tudi
doma odigrava uro baleta, pri kateri je učiteljica
ona, jaz pa učenka. V tem
uživa; poskuša mi pokazati
res vse, kar so se naučili,
zraven pa si hitro izmisli še Kdaj torej
nove korake in poze. Potem začeti s krožki?
Ko otrok sam in spontano popleševa kot nori.
Sprašujem se, kdo zdaj želi, da
hodi na balet; ona, ker uživa v plesu
in v roza dresu s krilcem, ali jaz, ker
želim, da se tudi pozimi več giba, da
ima lepo držo, da pridobi nekaj dis
cipline in osnove za vse druge špor-

kaže interes za to. To je lahko
že v vrtcu, lahko šele v šoli.
Važno je, da začne z enim
krožkom, takšnim, ki mu je
res všeč, v katerem je dober
in bo lahko vztrajal vse leto.
Tako bo imel pozitivno izkušnjo z obiskovanjem neke
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Ampak starši si
običajno izberemo
krožke, za katere
se nam zdi, da spodbujajo disciplino,
dril; karate, balet,
gimnastiko ...

Prav balet ali karate sta v tem specifična, saj sta strukturirana športa
in zaradi tega za majhne otroke
zahtevna; skoncentrirati se morajo
na točno določen potek vadbe,
držo, gibe, besede, glasbo, korake... to je za zahtevno, še posebej,
če je otrok bolj ustvarjalne ali dinamične narave. Zagotovo bi bolj
užival v krožku, ki spodbuja kreativnost, individualno izražanje,
vključuje veliko dinamičnih iger
ali kjer lahko npr. vpliva na izbor
glasbe ... Discipline se uči že s
tem, da krožek redno obiskuje.

Kaj pa število krožkov?

To ne sme biti obremenjujoče niti
za otroka niti za družino. Starši ne
smejo biti taksi služba, otroci pa
morajo imeti popoldne še čas za
igro, predvsem pa za družinsko
druženje. Ni prav, da so zvečer od
vseh obveznosti tako utrujeni, da
kar padejo v posteljo, ne da bi s
starši delili, kaj vse se jim je čez
dan dogajalo in kaj lepega so na
krožku počeli.

P. S.

Ker bo krožek baleta trajal le še aprila, sva se z Amaljo odločili, da ga obiskuje do konca in tako sodeluje še pri
zaključnem nastopu. Potem bodo
lepi dnevi, počitnice in veliko časa za
nova navdušenja.

Mora otrok pri krožku,
ki si ga je izbral ob
začetku leta, vztrajati
do konca?

nekaj, kar je otroku všeč in
v čemer je dober, saj bo le
tako z veseljem hodil in tudi
vztrajal (ter se tako učil
Ni otroka, ki bi mu šlo vse
discipline in odgovornosti ...
super od rok in ki bi bil nad kar je morda cilj obiskovavsem navdušen, a prav je,
nja krožka).
da za prvi krožek izbereta

otroku in kaj želi otrok od krožka. Če
želiš npr. spodbuditi njegov gibalni razvoj, ker je v njem nekoliko šibak, za to
izberi igrišče.
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Najprej oceni, ali gre za trenutno
kaprico (ker bi se raje igral ali
ustvarjal doma). V tem primeru ga
spodbudi, npr. danes pojdiva na balet, jutri pa se dogovoriva s tvojimi
prijatelji, da se bomo skupaj igrali
na dvorišču. Občasno lahko obisk
krožka celo izpustita. A če ima otrok
resen odpor in mu krožek ni všeč,
potem je bolje, da preneha, ker bo
tudi to pozitivna izkušnja, iz katere
se je naučil, da je stvari vredno poskusiti, saj jih, če ti niso všeč, lahko
prekineš. V nasprotnem primeru bi
lahko imel izkušnjo, da se je veselil
in lotil nečesa, kar se je kasneje izkazalo za mučno, vendar tega ni mogel
prekiniti. Smisel krožka ni v tem, da
sebe in otroka siliš k neki dejavnosti, temveč, da v krožku uživa.

darilni bon
Desetak izpolni vse želje v 4 najboljših
nakupovalnih središčih Slovenije.
Na voljo v poslovalnici Loterije v Centru Vič.

